
 

 

  

 

चार धूपप्रतिबधंक बंधाऱ्ांना मंजुरी 

०१. सागरी उधाणामुळे होणारी जममनीची धूप रोखण््ासाठी रा्गड जजल्ह्य़ािील चार समुद्रमकनाऱ्ावर ९ 

कोटींचे धूपप्रतिबधंक बंधार ेबांधले जाणार आहेि. ्ासाठी राज्् सरकारने १ कोटी ८४ लाख रुप्ांची 

आर्थिक िरिूद केली आहे. 

 

०२. समुद्रमकनाऱ्ावर ्ेणाऱ्ा उधाणामुळे कोकण मकनारपट्टीवरील अनेक मकनाऱ्ांची धूप होि आहे. त््ामुळे 

मकनारपट्टीवरील गावांना धोका मनमााण झाला आहे.  

 

०३. रा्गड जजल्ह्य़ािील मांडवा, रवेदडंा, काशिद आशण मदवेआगर समुद्रमकनाऱ्ावर धूपप्रतिबंधक बधंार े

उभारण््ाचा मनणा् राज्् सरकारने घेिला आहे.सावाजमनक बांधकाम मवभागाच््ा पत्तन मवभागामार्ा ि हे काम 

केले जाणार आहे.्ेत््ा ममहन््ाभराि चारही मठकाणची कामे सुरू होणे अपेतिि आहे. 

 

 

मवश्वाि दोन महापद्म दीर्घघका मनरीिण्ोग्् टप्पप्प्ाि 

०१. आपल्ह्ा मवश्वाि दोन महापद्म (मटि लल्न) दीर्घघका मनरीिण्ोग्् टप्पप्प्ाि असून हे प्रमाण आधीच््ा 

अपेतिि प्रमाणापेिा वीस पट अतधक आहे, असे खगोलिास्त्रज्ांनी म्हटले आहे.  

 

०२. हबल दरु्बबणीने गेल्ह्ा वीस वर्ाांि ज््ा मिममिी प्रतिमा ममळवल्ह्ा आहेि त््ांच््ा मदिीने ही मोजदाद 

करण््ाि आली असल्ह्ाचे अ ॅस्टटि ॉनॉममकल जनालने म्हटले आहे.  

 

०३. १९२४ मध््े अमेररकी खगोलवैज्ामनक एडमवन हबल ्ांनी अँडि ोममडा म्हणजे देव्ानी ही दीर्घघका िोधून 

काढली होिी. देव्ानी ही दीर्घघका आपल्ह्ा आकािगंगेचा भाग नसून िेजारची दीर्घघका आहे. 
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०४. आधुमनक खगोलिास्त्राच््ा काळािही दीर्घघकांची 

त््ािही मनरीिण्ोग्् दीर्घघकांची संख््ा िोधणे अवघड 

आहे. दरूस्टि गोलांकडून प्रकाि बाहेर टाकला जािो व िो 

पृथ्वीप ा्ंि पोहोचिो, असा र्ार िोडा भाग आहे. बाकीचा 

भाग आपल्ह्ा मनरीिणाच््ा पलीकडे आहे.  

 

०५. हबल दरु्बबणीच््ा अवकाि प्रतिमांच््ा मदिीने असे 

दाखवून मदले, की ्ा प्रतिमांची मिममिी रूपे ि्ार करिा ्ेिाि, त््ािून मवश्वाच््ा इतिहासाि मवमवध काळाि 

मकिी दीर्घघका होत््ा हे समजिे. १३ अब्ज वर्ाांपूवी महामवस्टर्ोटािून मवश्वाची मनर्बमिी झाली असे सांमगिले 

जािे. 

 

०६. दीर्घघका ही अब्जावधी िाऱ्ांची बनलेली असिे, गुरूत्वाने हे िार ेग्रह प्रणालीिी एकि बांधलेले असिाि. 

नवीन गशणिी् प्रारूपे वापरून अनेक न मदसणाऱ्ा दीर्घघकाही िोधिा ्ेिाि, त््ा दरु्बबणीच््ा टप्पप्प्ाि ्ेि 

नाहीि. जेव्हा मवश्व काही अब्ज वर्ाांचे होिे िेव्हा अवकािाच््ा आिाच््ा आकाराि दहा पट दीर्घघका होत््ा. 

 

 

 

पुणे मेटि ोला पीआ्बीचा महरवा कंदील 

०१. पुण््ाच््ा बहुप्रतितिि मेटि ो प्रकल्हपाला सावाजमनक गुंिवणूक मंडळाकडून (पीआ्बी) िुक्रवारी मंजुरी 

मदली. ्ा मजंुरीमुळे पुण््ािील मेटि ो प्रकल्हपाला गिी ममळणार असून आिा र्क्त कॅ मबनेट मंमिमंडळाच््ा 

मंजुरीचीच आवश््किा बाकी आहे. मेटि ो प्रकल्हपाच््ा मंजुरीिील हा महत्वाचा टप्पपा होिा.  

 

०२. िहरािील सावाजमनक वाहिुकीची समस्ट्ा सोडमवण््ासाठी साि वर्ाांपूवी मेटि ोचा प्ाा् पुढे आला. मदल्ली 

्ेिील पीआ्बीच््ा बठैकीि ही मंजुरी देण््ाि आली.मेटि ो प्रकल्हपाला मान््िा देणार ेपुणे हे देिािील पमहलेच 

िहर ठरले होिे. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

https://1.bp.blogspot.com/-FMmUIA_3TkQ/WAG6Hjmr3EI/AAAAAAAABWw/_2dqyX3vA9gVTifyVD6zF_657rDbQfxIwCLcB/s1600/space-andromeda-galaxy-hd-desktop-widescreen-wallpaper-ibackgroundzcom-galaxy-1460406528.jpg
http://www.mpscacademy.com/


 

 

 

०३. मेटि ो प्रकल्हपाि पमहल्ह्ा टप्पप्प्ाि स्टवारगेट िे पपपरी चचचवड असा मागा मनतिि करण््ाि आला असून ्ा 

१६ मकलोमीटरपकैी चार मकलोमीटर मागा हा भुममगि जाणार आहे. िर दसुरा टप्पपा रामवाडी िे वनाझ असा 

१५ मकलोमीटरचा राहील. 

 

०४. पुणे मेटि ो हा १२ हजार कोटी रूप्ांचा प्रकल्हप आहे. ्ािील २० टके्क कें द्र सरकार, २० टके्क राज्् 

सरकार, १० टके्क स्टिामनक स्टवराज्् संस्टिा िर ५० टके्क कजा घेऊन खचा भागमवण््ाि ्ेईल. ्ासाठी 

सुमार े६३२५ कोटी कजा घेिले जाईल. प्रकल्हपासाठी पुणे मनपा १२७८ कोटी रूप्े देईल. हा प्रकल्हप पूणा 

करण््ासाठी आंिरराष्ट्ि ी् स्टिरावर टेंडर काढले जाईल. 

 

 

भारि-रशि्ाि संरिण करार 

०१. भारि आशण रशि्ा पुन्हा एकदा संरिण िेिाि सहका्ााचे धोरण अवलंबिाना मदसि आहेि. चार 

्दु्धनौका, पाच एस-४०० अँटी एअरक्राफ्ट आशण कामोव्ह- २२६ टी हेललकॉप्पटरचे उत्पादन भारिाि 

सं्कु्तररत््ा सुरू करण््ावर सांमजस्ट् करार होऊ िकिो.  

 

०२. सूिांकडून ममळालेल्ह्ा मामहिीनुसार अॅडममरल मग्रगोरोमवच (प्रोजेक्ट ११३५६) शे्रणीच््ा चारपकैी दोन 

्दु्धनौका ्ा रशि्ािून ्ेिील िर दोन ्दु्धनौकांची मनर्बमिी भारिाि केली जाईल. ्ा ्दु्धनौकांच््ा 

मनर्बमिीसाठी िीप्ाडाची मनवड करण््ाि आली आहे. ३६२० टन वजनाची अॅडममरल मग्रगोरोमवच ्दु्धनौकेवर 

ब्राह्मोस िेपणास्त्र िनैाि करिा ्ेईल. 

 

०३. भारि आशण रशि्ामध््े सुमार े४.५ अब्ज डॉलर पकमिीचे पाच एस-४०० अँटी एअरक्राफ्ट खरदेी 

करण््ाचा आंिरराष्ट्ि ी् करार होणार आहे. एस-४०० िेपणास्त्राचे ििंज्ान जगािील सवााि अत््ाधुमनक 

असल्ह्ाचे मानले जािे. सुमार े४०० मकलोमीटर अंिरावरील िेपणास्त्र, डि ोन आशण र्ा्टर जेट मवमांनाचा वेध 

घेऊ िकिे.  
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०४. आिा चीननिंर एस-४०० अँटी एअरक्रॉफ्ट िेपणास्त्र खरदेी करणारा भारि हा दसुरा देि ठरला 

आहे. ्ाशिवा् भारि रशि्ाकडून २०० कामोव्ह-२२६ टी हलक््ा वजनाच््ा हेललकॉफ्टरच््ा सं्कु्त 

उत्पादनाच््ा करारावर स्टवािरी करू िकिो. पहदसु्टिान अॅरोनॉमटक्स ललममटेड आशण रशि्ा ्ाचे सं्कु्तररत््ा 

उत्पादन करिील. 

 

 

राजीव गांधी कका रोग संस्टिेची दतिण मदल्लीि िाखा 

०१. गेल्ह्ा काही वर्ाांि मदल्ली आशण आसपासच््ा राज््ांिील कका रुग्णांची संख््ा वाढल्ह्ामुळे राजीव गांधी 

कका रोग संस्टिा आशण संिोधन कें द्राची नवी िाखा दतिण मदल्लीि लवकरच सुरू करण््ाि ्ेणार आहे. 

 

०२. राजीव गांधी कका रोग संस्टिा आशि्ािील सवााि मोठी कका रुग्णांवर उपचार करणारी संस्टिा आहे. 

अत््ाधुमनक सुमवधा असलेली ही संस्टिा 'नॅिनल चेस्टट इन्सन्स्टटटय़ूट'च््ा सहका्ााने गौिमनगर भागाि 

उभारण््ाि आलेली आहे. 

 

०३. मदल्लीिील लहान मलुांमध््े कका रोग होण््ाचे प्रमाण देिाि सवाातधक आहे. 'इतंड्न काउन्सन्सल ऑर् 

मेतडकल ररसचा'च््ा २०१२-१४ अहवालानुसार मदल्लीि ५५१ नव््ा कका रुग्णांची भर पडली होिी. ही संख््ा 

देिािील एकूण कका रुग्णांच््ा संख््ेच््ा ५.४ टके्क इिकी होिी. ्ामध््े ३०९ म्हणजेच ३.२ टके्क मुलींचा 

समावेि होिा, अिी मामहिी राजीव गांधी कका रोग संस्टिा आशण संिोधन कें द्राने मदली आहे.  

 

०४. संपूणा मदल्लीिील रुग्णांना सेवा देण््ासाठी दतिण मदल्लीमध््े लवकरच नवी िाखा सुरू करण््ाि ्ेणार 

आहे.दरमदविी १,३०० जणांचा कका रोगामुळे मृत््ू होिो. त््ाचप्रमाणे २००८-०९ पासून मदल्लीिील 

कका रुग्णांची संख््ाही झपाटय़ाने वाढि असल्ह्ाचे नेगी ्ांनी सांमगिले. 

 

०५. भारिी् वैद्यकी् संिोधन पररर्देने मदलेल्ह्ा मामहिीनुसार २०१६मध््े देिािील कका रुग्णांची संख््ा १४ 

लाखांप ा्ंि वाढेल. िर िी २०२०प ा्ंि १७.३ लाखांप ा्ंि वाढण््ाची िक््िा आहे. पुढील चार वर्ाांि ७.३६ 

िे ८.८ लाख जणांचा कका रोगामुळे मृत््ू होण््ाची िक््िाही विामवण््ाि आलेली आहे 
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चीन बांगलादेिला देणार २४ मबली्न डॉलरचे कजा 

०१. बांगलादेििी चांगले संबधं ठेवण््ावर भारिाने भर मदला असून आिा चीननेही बांगलादेिला िब्बल २४ 

मबली्न डॉलरचे कजा देऊन भारिावर पलटवार केला आहे. ्ासोबिच ३० वर्ाांनी चीनचे राष्ट्ि ाध््ि 

बांगलादेिचा दौरा करणार आहेि. 

 

०२. बांगलादेिपासून नेपाळ आशण श्रीलंका ्ासारख््ा देिांमध््े जास्टिीि जास्टि आर्थिक गुंिणूक करण््ावर 

भारिाचा भर आहे. गेल्ह्ा वर्ी भारिाने बांगलादेिला २ मबली्न डॉलरचे कजा देण््ाची घोर्णा केली होिी.  

 

०३. ्ा खेळीला चीनने कजााच््ाच माध््मािून प्रत््तु्तर मदले आहे. चीन बांगलादेिला २४ मबली्न डॉलसाचे 

कजा देणार आहे. ्ा कजााच््ा माध््मािून चीन बांगलादेिमधील २५ प्रकल्हपांचा मवकास करणार आहे. ्ामध््े 

वीज प्रकल्हप, मकनारपट्टीवर बदंराचा मवकास करणे अिा मवमवध प्रकल्हपांचा समावेि आहे. 

 

०४. ्ाशिवा् िी जजनपपग मब्रक्स पररर्द झाल्ह्ावर बांगलादेिच््ा दौ-्ावरही जाणार असून ३० वर्ाांनी 

चीनचे राष्ट्ि ाध््ि बांगलादेिमध््े दाखल होणार आहेि. ्ा दौ-्ामुळे दोन्ही देिांमधील आर्थिक संबंधांमध््े 

नव््ा पवााला सुरुवाि होईल अिी आिा बांगलादेिने विावली आहे. 

 

०५. चीनपाठोपाठ जपानही बांगलादेिला भरभरुन आर्थिक मदि करणार आहे. जपानने अत््ल्हप व््ाज दराने 

बांगलादेिला मवत्तपुरवठा करण््ाची ि्ारी दिावली आहे. त््ामुळे भारिाच््ा परराष्ट्ि मनिीला धक्का बसण््ाची 

िक््िा आहे.  

 

०६. चीनने बांगलदेि, म््ानमार, चीन आशण पूवोत्तर भारिाला जोडण््ासाठी कॉररडोर मवकजसि करण््ाची 

्ोजना आखली आहे. पण भारि ्ा कॉररडोरसाठी अनुत्सूक आहे.  
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आरोग््ाला घािक पे्ांचा ससधू प्रचार करणार नाही 

०१. आरोग््ाला घािक अिा पे्ांचा प्रचार करणार नसल्ह्ाचे स्टपष्ट् संकेि ऑललन्सम्पक रौप्प्पदक मवजेिी 

बॅडपमटनपटू पी.व्ही. ससधूने मदले. ऑललन्सम्पक पदकानंिर ससधूसमोर मवमवध स्टिरांिून जामहरािी िसेच मवमवध 

उत्पादनांचे समदच्छादिू होण््ासाठी असंख्् प्रस्टिाव आहेि. माि लोकाचं््ा आरोग््ाला धोका मनमााण होईल 

अिा उत्पादनाच््ा जामहरािी टाळल्ह्ाचे ससधूने सूतचि केले. 

०२. 'आटा ऑर् ललव्व्हग' पररवाराच््ा 'श्री श्री आ्वेुदा' उपक्रमाच््ा 'ओजन्सस्टविा' ्ा ऊजाापे्ाचे मुंबईि ससधू 

आशण राष्ट्ि ी् बॅडपमटन प्रशििक पुले्लला गोपीचंद ्ांच््ा हस्टिे अनावरण झाले. त््ा वेळी िे बोलि होिे. 

 

'आझाद पहद सेने'चे डॅमन्ल काळे ्ांचे मनधन 

्ेिील ज््ेष्ठ स्टवाििं््समैनक डॅमन्ल काळे (व् ९५) ्ांचे कोल्हहापूर ्ेिील मा्सावली केअर सेंटरमध््े 

मनधन झाले. नेिाजी सुभार्चंद्र बोस ्ांच््ा नेिृत्वाखाली स्टिापन झालेल्ह्ा आझाद पहद सेनेच््ा माध््मािून 

त््ांचा स्टवाििं््लढ्याि समक्र् सहभाग होिा. गेली साि वरे् ्ेिील व्हाईट आमी इटंरनॅिनल ्ा संस्टिेने 

त््ांची सवा जबाबदारी घेिली होिी. देिाच््ा स्टवाििं्् लढ्याि सुभार्बाबूचं््ा आझाद पहद सेनेचं मोठं ्ोगदान 

आहे. सुभार्बाबूचं््ा मोजक््ा मवश्वासू सहकाऱ्ांपकैी एक म्हणजे कोल्हहापूरचे डॅमन्ल काळे होि. 

 

आ्आ्टी संस्टिांना िुल्हकरचनेि स्टवा्त्तिा ममळणार 

०१. इतंड्न इन्सन्स्टटटय़ूट ऑर् टेक्नॉलॉजी म्हणजे आ्आ्टी संस्टिांना ्ापुढे त््ांचे िुल्हक ठरवण््ासाठी 

स्टवा्त्तिा ममळणार आहे. त््ांना त््ासाठी ्ा संस्टिांच््ा सवोच्च संचालक मंडळािी चचाा करावी लागणार नाही.  

 

०२. सध््ा आ्आ्टीची िुल्हकरचना मनुष््बळ मवकास मंिाल् व आ्आ्टी संचालक िसेच प्रत््ेक 

आ्आ्टीचे संचालक मंडळ ्ांच््ा बठैकीि मनतिि केली जाि असे.  

 

०३. आ्आ्टी ्ा उच्च शििणासाठी स्टवा्त्त संस्टिा मानल्ह्ा जािाि व एकूण २३ आ्आ्टी देिाि असून 

त््ाि शभलाई, चेन्नई, मदल्ली, धनबाद, धारवाड, गोवा, गुवाहाटी, जम्मू, कानपूर, खरगपूर, मुंबई, रूडकी, 

भुवनेश्वर, गांधीनगर, हदैराबाद, इदंोर, जोधपूर, मंडी, पलक्कड, पाटणा, रोपड, तिरूपिी व वाराणसी ्ेिील 

संस्टिांचा समावेि आहे. 
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